
Vrijwilligersprofiel Humanitas  

Functie: vrijwilliger Schoolwijs 

 

Naam organisatie: Humanitas Noord-Kennemerland, Schoolwijs 

 

Korte omschrijving van de locatie:  
Humanitas biedt een tijdelijk steuntje in de rug voor mensen die het even niet redden. We doen dit 
in Heerhugowaard op het gebied van opvoeden en opgroeien, thuisadministratie en ondersteuning 
in de laatste levensfase.  
 
Onze vereniging streeft naar een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan 
deelnemen. Via de inzet van vrijwilligers en met begeleiding van beroepskrachten wordt (tijdelijk) 
ondersteuning en hulp geboden aan mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Afwisselend werk 
met mensen, ruimte voor eigen initiatief, dragen van verantwoordelijkheid, dankbaar werk. 

 

De organisatie biedt op het gebied van vrijwilligerswerk: 
Informele vrijwilligersorganisatie, een leuk vrijwilligersteam, scholing per thema, begeleiding, 
vrijwilligersverzekering, onkostenvergoeding. 

 

Wat voor soort 
vrijwilligerswerk 
 

Als vrijwilliger bij Schoolwijs ondersteun je (buitenlandse) ouders 

bij zaken die in en rondom de basisschool spelen.  

Je maakt ouders wegwijs in het Nederlandse schoolsysteem. Je 

gaat aan de slag met vragen als:  

Hoe werkt het op school? Wat is je rol als ouder op school? Hoe 

lees je het rapport van je kind? Wat is een 10-minutengesprek? 

Hoe krijg ik de juiste informatie? Wat staat er in de nieuwsbrief?  

 

Tevens ondersteun je de ouders om thuis een positieve bijdrage 

te leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Hierbij kun je den-

ken aan samen praten, spelletjes doen, (voor)lezen, knutselen, 

muziek maken enzovoorts.  

Maar ook hoe kinderen kunnen leren van de gewone dagelijkse 

bezigheden zoals boodschappen doen of een recept lezen. Samen 

met de ouder kijk je hoe je deze dingen dan in je dagelijkse struc-

tuur inpast. 

Je komt 20x bij een gezin thuis; ongeveer 1-2 uur per week. 

Structureel of incidenteel 
 

Structureel 

Is er begeleiding aanwezig 
 

Ja 

Welke dagen 
 

In overleg 



Hoeveel uur per 
dag/week/maand 
 

De tijdsbelasting is ongeveer 2 uur per week en periodiek is er 
een vrijwilligersbijeenkomst van 2 uur. 
 

Is er de mogelijkheid om 
scholing te volgen 
 

Ja, de voorbereidende training Schoolwijs is verplicht.  

Werken in team verband of 
individueel 
 

Individueel, je komt bij het gezin thuis. 

Welke kennis/vaardigheden en 
persoonskenmerken heeft de 
vrijwilliger nodig 
 

Affiniteit met de waarden en visie van Humanitas, affiniteit met 
ouders/kinderen en het onderwijs, goed kunnen luisteren, 
empathisch vermogen, geduldig zijn, zich coachend kunnen 
opstellen, oplossingsgericht, positief ingesteld. 

Voorwaarden 
 

Aanmelden of informatie 
Aanmelden via: kantoor.nkl@humanitas.nl of 072 540 1800. 
 
Meer informatie via de coördinatoren:  
Annemieke de Boer: a.boer@humanitas.nl 
Jolanda van de Wetering: j.vandewetering@humanitas.nl 
  
Ook telefonisch bereikbaar via kantoor.  
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